
С Т А Н О В И Щ Е
По конкурс за редовен професор по научната специалност 3.9. Туризъм

(География на туризма), обявен от СУ „Св.Кл.Охридски” в ДВ, бр. 80/14.10.2011 г.

От
Проф.д-р Димитър Николов Тадаръков, редовен преподавател и ръководител на

катедра „Икономика на туризма” в УНСС - София

По обявения от СУ „Св.Кл.Охридски” в ДВ, бр. 80/14.10.2011 г. конкурс за

редовен професор по научната специалност 3.9. Туризъм (География на туризма)

документи са подадени от един кандидат – доц.д-р Васил Маринов, ръководител

на катедрата по География на туризма в СУ.

В конкурса доц. Маринов участва с 88 публикувани и 10 избрани

непубликувани научни и научно-приложни разработки. Те включват 11

монографии, 9 глави от монографии и сборници, 10 студии, 9 научни статии, 31

публикувани научни доклада, 9 публикувани научно-приложни разработки и 9

учебника и ръководства. Някои трудове са публикувани паралелно на български и

английски език. Общо публикациите на английски език са 27, от които 16 в

чужбина. Почти 1/3 от публикациите (28 заглавия) могат да бъдат намерени в

интернет-сайтове.

Декларирам, че нямам общи публикации с В.Маринов, което е гаранция за

обективността на изразеното становище.

Изключително активно е участието на кандидата в различни

изследователски, образователни и приложни проекта, 78 от които в периода след

придобиване на научното звание „доцент”, в т.ч. 28 проекта като ръководител и 8

проекта като единствен изпълнител. Над 2/3 от проектите са финансирани от

международни организации и програми.

Представените от кандидата публикации могат условно да бъдат

класифицирани в следните научни направления:

1. Туристическа политика и планиране – 61 публикации

2. География на туризма с акцент върху туристическото развитие, и по-

специално устойчивото туристическо развитие в България – териториално

развитие, пространствени структури и процеси, туристическо райониране и

типология на пространствените образувания на туризма (29 публикации)



3. Теория и методология на туризма - моделиране на системата на туризма и

на туристическия продукт на дестинацията; количествена оценка и анализ

на туристическото търсене на различни пространствени равнища – 20

публикации

Сборът от заглавията е по-голям от 98, тъй като 11 от публикациите могат

да бъдат отнесени към 2 научни направления, а № 32 се отнася и към трите

научни направления.

Основните приноси в трудовете на доц.д-р В.Маринов са следните:

1. Идентифициране и анализ на предизвикателствата пред устойчивото

развитие и устойчивото туристическо развитие в България към края на 90-те

години на 20-ти и началото на 21-ви век, както и формулиране на основни насоки

за тяхното адресиране, предлагане на концептуален модел на устойчивото

туристическо развитие.

2. Адаптиране и развитие на съществуващи модели на системата на

туризма и на туристическия продукт на дестинацията. Моделите са развити и

предложени във връзка с идентифицирани слабости при анализиране на

туристическото развитие и могат да бъдат използвани за целите на

туристическата политика и планиране в дестинациите.

3. Разработване и прилагане на методики за количествена оценка и анализ

на туристическото търсене на различни пространствени равнища. Коментирани са

проблемите на съществуващите национални източници на информация и по-

специално противоположните тенденции, очертани от данните на НСИ и БНБ,

както и ползването на ограничен набор от източници на информация от ключови

актьори в туристическото развитие и политика (39), като са направени и

практически препоръки по отношение на използването на данните (78, 79).

4. Разработване на методически аспекти на анализа на туристическото

развитие на различни пространствени равнища и осъществяване на периодични

изследвания на туристическото развитие в България с акцент върху

териториалното развитие, пространствените структури и процеси, туристическото

райониране и типология на пространствените образувания на туризма.

Разработени и приложени са методически подход и показатели за

характеризиране на различни аспекти на туристическото развитие и е осигурявана

периодично актуална информация за туризма в България, оценка на състоянието,

идентифициране на конкретни проблеми и политически насоки и препоръки.



5. Разработени са и са приложени методики за сравнителен анализ и за

оценка на политики, организационни структури, планови системи. Основание за

работата в тази насока е наблюдението за неудачни опити за прилагане на

модели, практики, политики, организационни структури и др., заимствани от чужд

опит без задълбочен анализ на техните особености и на средата, в която са се

развивали, както и идентифицираната липса на сравнителни анализи в

българската и чуждестранна литература, особено до края на 90-те години.

6. Разработена е цялостна методика за стратегическо планиране на

развитието  с участие на заинтересуваните на местно и регионално ниво, която с

минимални модификации и конкретизиране е приложима към туристическото

планиране. Последното се потвърждава от използването й за оценка на

Националната стратегия за развитие на екотуризма в България непосредствено

след завършването й през януари 2004 г. (37), която поставя под съмнение

осъществимостта на стратегията и чиято обоснованост е убедително потвърдена

в последващия период.

7. Разработване и прилагане на методики за оценка на капацитета за

участие в използването на фондовете на ЕС, чиито резултати са използвани за

формулиране на политически препоръки, стратегии и планове за развитие на

капацитета на участниците.

8. Разработване и прилагане на методики за регионални анализи,

идентифициране и типология на райони с различно предназначение с акцент

върху стандартизиран подход за оценка на регионалните различия и приложение

на статистически методи. Методическият подход, предложен от кандидата, е

прилаган при разработването на множество анализи и планови документи, сред

които като примери в методически аспект може да се посочат анализът на

регионалните различия и тяхната промяна в България, 2003 (95), анализ на

регионалните различия в Албания, 2010 (86, 87) като изходна база за

формулиране на политика за регионално развитие, стратегическата рамка и план

за прилагане на регионалната политика в Украйна, 2010 (88).

Основната дейност на доц.д-р В.Маринов е преподавателската. Той е на

редовен трудов договор в СУ „Св.Кл.Охридски”, където има 26 години трудов

стаж. Преподавал е също в Шуменския университет „Епископ Константин

Преславски” и във Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър”.

Инициирал е и е участвал в разработването на учебни планове и програми за



университетско обучение, разработвал е и е провеждал краткосрочни курсове и

семинари за различни целеви групи: служители на министерства, областни

администрации, общински администрации, неправителствени организации.

Университетските курсове, водени от доц.д-р В.Маринов през последните години

са в много широк диапазон, но се наблюдава тясна връзка между тях и научните

му интереси.

От кандидата е представена справка и съответна документация за

цитиранията на неговите публикации, които са общо 565 броя. Индексирани са 37

от представените за конкурса публикации. Прави впечатление големият брой

цитирания в чуждестранни публикации.

Доц.д-р Васил Маринов има изключително голям международен авторитет,

за което свидетелстват и различните заемани от него постове предимно в Съвета

на Европа, както и членуването му в 7 професионални организации, 3 от които –

международни.

Критични бележки и препоръки към кандидата доц.д-р В.Маринов нямам.

Заключение
Въз основа на гореизложеното считам, че представените от доц.д-р

В.Маринов материали по конкурса отговарят напълно на изискванията за

получаване на академичната длъжност „професор” по научната специалност 3.9.

Туризъм (География на туризма). Изследванията, изводите и предложенията са

лично дело на автора и имат висока научна стойност. Съдържащите се в тях

приноси могат да се използват в практиката на туристическото развитие на

страната.

Високо теоретичното равнище на научно-изследователската работа,

постигнатите резултати и приноси в представените области на научен интерес на

кандидата, наличието на учебна литература и дългогодишна и богата

преподавателска дейност ми дават основание да дам положителна оценка на

кандидата и предлагам на уважаемото научно жури да даде на доц.д-р Васил
Маринов академичната длъжност „професор”.

17.01.2012 г. ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:

София

(проф. д-р Димитър Тадаръков)


